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Hea sõber!

Läheme taas rändama Muusikamaale, mis on tulvil helisevaid hääli ja häälekaid 
helisid, reipaid rütme ja mõtlikke meloodiaid. Maale, kus kaiguvad mitte ainult 
kooli- ja jõulukellad, vaid kõlisevad kurekellad ja laulavad liivakellad. On juba 
kord nii seatud, et maailmas on kõik omavahel seotud – ka muusika kaudu. Sest 
muusika on keel, mis ei vaja tõlkimist. Ja Muusikamaa on maa, millel pole piire.

„Muusikamaa lood“ peidab endas kõige erinevamaid lugusid. Eelkõige on need 
muusikalised lood – laululood, pillilood ja tantsulood ning uute teadmiste tekkelood. 
Aga ka heliloojate elulood ja õpetliku ivaga mõistulood. See raamat toob sinuni nii 
mõnedki maailmamuusika menulood. Ei puudu ka jutulood ja pildikestes jutustatud 
naljalood. Vaat nii on lood! 

Kuid veel enne, kui see järjekordne avastuslugu sinu jaoks algab, vaata üle ja 
jäta meelde tingmärgid, millest igaühel on samuti oma lugu.

Saad laulda noodist
astmenimedega

Täida töövihikut

Tuleta meelde

Kuula muusikat  
õpiku CD-lt

Saad mängida  
kandlel

Saad mängida 
plokkflöödil

Saad mängida 
plaatpillil

Vanarahva tarkus

Mõiste seletus asub sõnastikus

Mõistulugu
arutlemiseks Hea teada

Kuula ja vaata  
YouTube’ist

Laulude tähestikuline register aadressil klb.ee/Hj 
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SaMblalõhnaline laul
Õrnalt  Muusika Priit Pajusaar, sõnad Leelo Tungal
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L ooduse aastaringil on varuks mitte ainult rikkalik värvipagas, vaid ka 
külluslik helisalv. Sealt pillab ta killukesi, mida Muusikamaal rändajad 

üles korjavad ja – vahel tõsimeeli, vahel naljatledes – noodikirja talletavad.
Puude võitlus tormituulega ja vihmapiisa langemine sinu ninaotsale, kuldse 

viljapõllu lainetus ja esimese kevadõie naeratus päikesele – kõigest sellest 
koosnebki looduse laul. Muusikal on sealjuures võime edasi anda nii hääli kui 
ka värve, nii rütmi kui ka meeleolu.

Küllap kuuleb ja kuulab igaüks meist vahetevahel, kuidas loodus laulab. 
See laul saadab meid kõikjal ning on iga päev uus ja kordumatu.

Kujutle suvepäeva mererannal või 
sügisõhtut pargis, kevad hommikut 
metsas või talveööd lagedal väljal. 
Mida kuuled? Igal ajal ja igas paigas 
on loodusel oma eriline muusika. 
Tuleb ainult osata seda märgata.

Kuula muusikapala. Millest jutustab see muusika?   

1
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3.  Mul on takjatest nööbid ja pagunid,
 käokingad mul kitsad on jalas.
 Ja mu sõbrad on varblasetragunid
 ja mu vaenlased külmsilmsed kalad.

 Refrään: :,: Mulle laulavad … :,:

Jutusta oma viimatisest metsaskäigust. 
Kui oleksid helilooja, millisest looduselamusest kirjutaksid laulu?

2
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õPiTuD RÜTMiVORMiD Ja aSTMeD

Helivältuste ja helikõrguste tähistamiseks muusikas kasutatakse kogu maailmas 

kokkuleppeliselt märke, mida nimetatakse nootideks (  ,   ,   ,   ), ning 
vaikusehetkede tähistamiseks märke, mida nimetatakse pausideks (  ).

TA-A (2 pulsilööki)

TA (1 pulsilöök)

TI-TI (1 pulsilöök)

TI-RI-TI-RI (1 pulsilöök)

  TA-A-A (3 pulsilööki)

  TAI-RI (1 pulsilöök)

  TA (1 pulsilöök)

TV
3 3

6

Paus – kreeka keeles 

pausis,  

ladina keeles pausa  – 

katkestus, peatus,  

puhkus



MeeTRuM Ja TaKTiMõõT

Muusikapala või laulu kõik pulsilöögid on võrdse 
pikkusega, kuid mõned neist on rõhulised ja 
mõned mitte. Rõhuliste pulsilöökide korrapärast 
kordumist nimetatakse meetrumiks. Meetrumi 
järgi määratakse taktimõõt ja jagatakse noodid 
taktijoonte abil taktidesse. Muusikamaal oled 
juba tutvunud muusikaga, mis on kirjutatud  
2-, 3- ja 4-osalises taktimõõdus, kus ühe pulsilöögi 

pikkus on  noot.

esita rütmiharjutused kehapillil ja ütle rütmisilpe kaasa. 

4
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4-osalist taktimõõtu 

tähistatakse ka  

tähega C.

 – taktimõõdu ülemine number näitab, mitu pulsilööki on ühes taktis.
 – taktimõõdu alumine number näitab, kui pikk on üks pulsilöök.
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JO

LE

NA

JOI

DI

laula astmerida ja näita käemärke kaasa.

JO-võti (   ) – märk, mis näitab JO-astme asukohta noodijoonestikul

KanDleMängu VõTTeD

Märgistus noodis – I Märgistus noodis – IV

aSTMeTRePP Ja JO-aSTMeRiDa

Muusikamaal rännates võib kuulda kõrvuti kõlamas moodsat muusikat ja vanu 
rahvalaule, nüüdisaegseid instrumente ja muistseid pille. 
Tuleta meelde juba õpitud kandlemängu võtteid.

Vasaku käe sõrmede asend keeltel

Märgistus noodis – V

J     L    M    N    S     R    D    JI

5
KõiK, mis teed, tee hästi.
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KellaKaanOn
Erksalt

esitage laul kaanonina.

Milline on laulu taktimõõt ehk meetrum? 
Plaksuta laulu rütmi ja ütle rütmisilpe kaasa.

Kaanon – mitmehäälne muusikapala, 
milles kõik hääled esitavad üht ja sama 
viisi, kuid alustavad erineval ajal.

6

Õpilane tõusis keset tundi püsti ja teatas 

valjusti: „Õpetaja, ma ei saa teie sõnadest 

aru!“ Õpetaja lausus tasakesi: „Tule lähemale!“ 

Õpilane tuli lähemale. „Istu!“ ütles õpetaja. 

Õpilane istus. „Ja sina räägid, et ei saa minust 

aru?“ imestas õpetaja.

9



Mängi iga rütmipilli ja iseloomusta selle kõla.

Cabasa
(loe: kabasa)

Marakad

Caxixi
(loe: kašiši)

Metall-agogo
(loe: agoogo)

Djembe
(loe: džembe)

Guiro

Kuljused

Triangel

RÜTMiPille KOgu MaailMaST

Rütmipillidel saad alati ise musitseerida. Võid luua rütmi-ostinato´sid, et esitada 
nende saatel laule ja luuletusi ning tunda rõõmu koosmängimisest.

Puu-agogo Tamburiin

Kastanjetid

Võrutrumm

Kõlapulgad

10
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esita laulu rütm kehapillil:  – rinnapats,  – käteplaks,  ja  – jalamats. 
Ütle rütmisilpe kaasa.

nOODiTunDJa
Kindlameelselt  Muusika ja sõnad Tuudur Vettik

Mängige rütmipartituuri koos lauluga. 

Partituur – üksteise all asuvatele 
ridadele või noodijoonestikele 
kirjutatud muusikainstrumentide 
partiid.

tamburiini partii

agogo partii

cabasa partii

guiro partii

partituur

11

7

Kui hea nooditundja oled sina?



JäTKaMe PlOKKFlÖÖDi MänguVõTeTe õPPiMiST

Hoia plokkflööti kahe käega nii, et vasak pöial katab pilli all oleva augu ehk ava ja 
pill toetub parema käe pöidlale.

Piltidel tähistavad mustad täpid sõrmedega kaetud avasid. Õige kõrgusega heli 
tekitamiseks tuleb avad hoolikalt sõrmedega sulgeda.

Igale helikõrgusele vastab üks mänguvõte. Kolm mänguvõtet õppisid sa selgeks 
juba kolmandas klassis. Kui omandad kõik võtted, saad mängida noodist õpikus 
olevaid laule, mille  asub esimesel alumisel abijoonel.

Mängi sulle juba tuttava laulu viisi.

c d e f g a h c

c     d    e    f    g     a    h     c

12
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KunSTniK SÜgiS
Mõnusalt  Muusika ja sõnad Kaari Sillamaa

laula ja dirigeeri kaasa. 
loo laulule rütmi-ostinato ja esita sellega laul.

2-osalise taktimõõdu  
dirigeerimise skeem

Jä - ä   ve - el

Sidekaar – kaarekujuline noodikirja märk, mis ühendab 
eri kõrgusega noote. Ühte silpi tuleb laulda vastavalt 
sidekaarega ühendatud nootidele.

2.  Sügis töötas, segas värve,
 vahel istus, puhkas närve.
 Pilvekannust vihma kallas,
 nii said seened metsa alla.

3.  Värvid viimaks otsa said,
 rahule ka kunstnik jäi.
 Ei või aga tulla uni – 
 tööd on lume tulekuni.

13



DÜnaaMiliSeD VaRJunDiD

Nagu juba tead, on muusika üheks oluliseks 
väljendusvahendiks dünaamika ehk helitugevus ja 
selle muutumine. Dünaamika võimaldab heliloojal 
muusika meele olu paremini edastada ja kuulajal 
kergemini mõista. Dünaamikat tähistatakse 
itaaliakeelsete terminite ja märkide abil.

itaaliakeelne termin Termini lühend eestikeelne seletus

piano pianissimo ppp ülivaikselt

pianissimo pp väga vaikselt

piano p vaikselt

mezzo piano mp poolvaikselt

mezzo forte mf poolvaljult

forte f valjult

fortissimo ff väga valjult

forte fortissimo fff ülivaljult

Järkjärgulist helitugevuse valjenemist tähistatakse noodis märgiga   
või sõnaga crescendo (lühendatult cresc.).

Järkjärgulist helitugevuse vaibumist tähistatakse noodis märgiga   
või sõnaga diminuendo (lühendatult dim.). 

   
                             

crescendo (cresc.) diminuendo (dim.)

9
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SÜgiSe laul
Jutustavalt  Böömi viis, eestikeelsed sõnad Kaari Sillamaa

2.  Sajusel, sombusel hommikul
 päikese katab uduloor,
 hämaras kiigub üks latern, see
 valgust vaid toob.
 :,: Kevad lahti lööb pungad taas,
 suvel õites on mets ja aas,
 hällilauluna kord sügistuul
 uinutab maa. :,:

Punkt noodi järel pikendab selle noodi vältust poole võrra.  
Punkt kirjutatakse alati noodist paremale. Kui pikendatav noot asub 
noodijoonel, kirjutatakse punkt sellest veidi kõrgemal asuvasse vahesse. TA-A-A = TA-A + TA

 =       +

J     L    M    N    S     R    D   JI

10

esita laul, jälgides dünaamika märke. 
Dirigeeri kaasa. 
Kirjelda aastaaegade värve.

3-osalise taktimõõdu  
dirigeerimise skeem.

15

Punktiga  

saab pikendada 

ka pausi.

  



aaSTaaJalaul
Sulev Oll

Tule ja joonista kevade lõhnu!
Õrna sinist jääb hõljuma õhku.

Tule ja joonista suvede radu!
Suvi on kõikide värvide ladu.

Tule ja joonista sügise hinge!
Vihm pillab lombile lustakaid ringe. 

Tule ja joonista talvede tuju!
Talvel on lumememmede kuju.

loo luuletuse kahele esimesele reale lihtne viis, kasutades JO, le, Mi, SO, Ra astmeid.  
laula selle viisiga kogu luuletust. 

loe luuletust, muutes hääletugevust (dünaamikat). 

sügisööl on üheKsa poega.

Üks naine kurvastas alatasa. Kui kallas vihma, ootas 

tema pikisilmi päikest. Kui aga paistis päike, igatses 

tema vihma järele. Tark küsis naiselt: „Miks sa ilmaga 

iialgi rahul pole?“ Naine vastas: „Mul on kaks tütart 

– üks töötab pesupesijana, teine vihmavarjumüüjana. 

Kui sajab, siis ei saa pesu kuivatada; kui päike paistab, 

ei osta keegi vihmavarje.“ Tark lausus: „Edaspidi 

tee nii: sajuse ilmaga mõtle vihmavarjumüüja peale 

ja ilusa ilmaga pesupesija peale.“ Sellest ajast saati 

rõõmustabki naine iga ilma üle.
16



TahaKSin Olla
Mõtisklevalt                                      Muusika ja sõnad Karin Muldma

2.  Vihm sajab majadel, vihm krabistab akendel,
 vihm lirtsub loikudes ja muresid pole tal.
 Ma tahaksin olla vihm, koos temaga lirtsuda loikudes,
 ma tahaksin olla vihm ja muresid poleks mul.

3.  Päike paistab silmisse, päike sulatab südame,
 päike pai teeb rohule ja muresid pole tal.
 Ma tahaksin olla päike, koos temaga pai teha rohule,
 ma tahaksin olla päike ja muresid poleks mul.

4.  Tuul uitab urgastes, vihm lirtsub loikudes,
 päike pai teeb rohule ja muresid pole neil.
 Ma tahaksin, tahaksin, tahaksin; tahaks uidata, lirtsuda, paitada.
 Ma tahaksin, tahaksin, tahaksin, et muresid poleks mul, poleks mul.

17
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  ja    on 4 pulsilööki

  ja    on 2 pulsilööki

esita rütmiharjutus guiro’l, cabasa’l või puu-agogo’l ja ütle rütmisilpe kaasa.

4-löögiline ja 
2-löögiline noot

4-löögiline ja 
2-löögiline paus

TA-A

TA-A-A-A

TA-A TA-A TA-A

TA-A-A-A

MihKliPäeV

Vanarahva jaoks lõppes suvi 29. septembril mihklipäevaga. Selleks ajaks pidid kõik 
välitööd olema lõpetatud: vili koristatud ja loomad laudas. Mihklipäevaks tegi 
perenaine paremat toitu. Usuti, et kui mihklipäeval liha süüa, on pererahvas talvel 
õnnetuste eest kaitstud ja liha jätkub terveks järgmiseks aastaks. Üldiselt aga söödi 
liha vähe, peamine toit oli leib. Putru, suppi ja juurvilja nimetati leivakõrvaseks. 
Karjalapsed said mihklipäevast kooli minna. Pärast mihklipäeva käidi palju üksteisel 
külas ning peeti pidusid, kus lauldi, tantsiti ja mängiti.

Pidekaar – kaarekujuline noodikirja märk, 
mis ühendab ühel ja samal helikõrgusel 
asuvaid noote. aeg.

4  +  2  =  6  pulsilööki

12
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MihKliKuu
Mõnusalt Muusika ja sõnad Anne Ermast

Jutusta, mida sina uuelt kooliaastalt ootad.  
Milliseid hääli ja helisid võib kuulda igas koolimajas? 

igal oinal oma mihKlipäev.

19



esita harjutuse rütm.  
laula astmenimede ja käemärkidega.  
esitage harjutus kaanonina. 

eeltakt – mittetäielik esimene takt, mis moodustab koos lõputaktiga terve takti.

J    L    M    J    J        S           N         M      S    R    D    JI    S      M    L     J

laula astmenimede ja käemärkidega.

13
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heliVälTuSTe Ja PauSiDe MuDeliD

tervenoot 

poolnoot 

veerandnoot 

kaheksandiknoot 

kuueteistkümnendiknoot 

 tervepaus

 poolpaus

 veerandpaus

 kaheksandikpaus

 kuueteistkümnendikpaus



uuri järele ja kirjelda, mida tähendab vihku köitma, seltsi heitma,  
lina kitkuma, linu köitma, loogu võtma, pärga köitma.  
esitage laul koos mänguga (vt mängukirjeldus lk 22).

2.  Me lähme lina kitkuma,
 kes hakkab linu köitma?
 Kas, armas sõber, tahad sa
 ka meie seltsi heita?
 Mina otsin ja sina otsid, …

3.  Me lähme heina tegema,
 kes hakkab loogu võtma?
 Kas, armas sõber, tahad sa
 ka meie seltsi heita?
 Mina otsin ja sina otsid, …

4.  Me lähme lilli noppima,
 kes hakkab pärga köitma?
 Kas, armas sõber, tahad sa
 ka meie seltsi heita?
 Mina otsin ja sina otsid, …

Plaksuta laulu rütmi ja ütle rütmisilpe kaasa.

21

Me lähMe RuKiST lõiKaMa
Mõnusalt Eesti mängulaul



uueD RÜTMiVORMiD 

  ja  

esita harjutused ja ütle rütmisilpe kaasa.

parem käsi
vasak käsi

parem käsi
vasak käsi

Kõik need rütmivormid on 1 pulsilöögi pikkused:

 ,  ,  ,  , 

Mängukirjeldus  
(vt laul „Me lähme rukist lõikama” lk 21)

Mängijaid peab olema paaritu arv. Paarilised liiguvad 
käest kinni hoides marsisammul ringis ühes suunas. 
Ilma paariliseta mängija jalutab ringi keskel. Sõnadega 
„Mina otsin …“ hakkavad mängijad ühekaupa vabalt 
liikuma ja uut paarilist otsima. Sõnadega „Mina 
leidsin  …“ leiavad kõik mängijad peale ühe endale uue 
paarilise ning moodustavad uuesti ringi. Paariliseta 
jäänud mängija läheb ringi sisse ja mäng kordub.

14
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Ti-Ti-Ri Ta
Meeleolukalt  Muusika ja sõnad Eda Stern

2.  Ti-ti-ri, ti-ti-ri, ti-ti, ti-ti,
 sügis muutub talveks,
 ti-ti-ri, ti-ti-ri, ti-ti, ti-ti,
 toit ja viljad salves.
 Laulan härmas kasepuudest,
 õppimisest koolis,
 suusasõidust talvekuudel,
 kõigest, millest hoolin.

3.  Ti-ti-ri, ti-ti-ri, ti-ti, ti-ti,
 laulan maikuu ilmast,
 ti-ti-ri, ti-ti-ri, ti-ti, ti-ti,
 kuldse päikse silmast.
 Laulu võin veel nurmenukust,
 sulisevaist vetest,
 kukulinnust, kes ei tuku,
 teile laulda ette.

4.  Ti-ti-ri, ti-ti-ri, ti-ti, ti-ti,
 suvelaul läeb valla,
 ti-ti-ri, ti-ti-ri, ti-ti, ti-ti,
 vait ei olla malda.
 Meres ujumise mõnust,
 päevist matkateedel
 leian päiksesooje sõnu,
 jätan kõik nad meelde.

5.  Ti-ti-ri, ti-ti-ri, ti-ti, ti-ti,
 laulan terved päevad,
 ti-ti-ri, ti-ti-ri, ti-ti, ti-ti,
 kõik, kes mind siis näevad,
 saavad aru, et mu laulus
 rõõmu on ja pinget,
 saavad aru, et ma laulu
 sisse panen hinge.
 Ti-ti-ri, ti-ti-ri, ti-ti, ti-ti,
 ti-ti-ri, ti-ti ta!

leia laulutekstist liitsõnad ja plaksuta nende rütmi.  
Jutusta oma lemmik tegevustest eri aastaaegadel. 

esita laulu rütm ja ütle rütmisilpe kaasa.
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L oomahääled ja linnulaul on looduse muusika lahutamatu osa. Samuti 
nagu loodus ja loomariik on lahutamatud inimese elust. Iidsetel aegadel 

küttis inimene loomi ja linde. Hiljem hakkas ta neid kodustama ning pidama 
lemmikutena.

Tihti on loomade ja lindude häälitsused inimese tegevusega seotud. Koer 
ulub haledalt, oodates oma peremeest. Lind tõuseb äreva kisaga lendu, kuuldes 
inimest lähenevat. Metslooma möire või mao sisin hoiatab varitseva ohu eest.

Kindlasti oskad sinagi näuguda 
nagu kass või kukkuda nagu kägu. 
Kas teadsid aga, et leidub loomi ja 
linde, kes suudavad matkida inim-
häält? Kas sulle ei tundu, et loo ma-
del leidub inimlikke ise loomu  jooni 
ja inimestel loomade näo jooni?

Oma suhteid lindude ja loomadega 
ning nende häälitsusi on inimene jäädvustanud paljudes muusikateostes. 
Seepärast võime öelda, et looduse laulu taustal toimuks Muusikamaal justkui 
lakkamatu loomade karneval.

esita laulu rütm ja ütle rütmisilpe kaasa. 

lOOMaD TÖÖl
Naljatledes  Eesti rahvalaul

loo laulule rütmi-ostinato ja mängi kaasa sobival rütmipillil.

Unt oli ulja metsavahti, karu oli korva karjatseksi.
Rebane oli Riia reiepappi, jänes oli järveneitsikene.
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Väike poiss küsis oma indiaanlasest vanaisalt: „Miks 

on mõned inimesed heatahtlikud, hoolivad ja ausad, 

teised aga ahned, kurjad ja valelikud?“ Vanaisa 

vastas: „Igas inimeses elaks nagu kaks hunti: üks 

on tige, kade ja julm, teine aga armastav, truu ja 

õiglane. Ning nende kahe hundi vahel käib pidev 

võitlus.“ Poiss mõtles pisut ja küsis: „Aga kumb 

hunt siis võidab?“ Vana indiaanlane naeratas: 

„Võidab see, keda sa rohkem toidad.“

Plaksuta laulu rütmi ja  
ütle rütmisilpe kaasa.

2.  Sokk võib end sokutada,
 kult kultiveerida
 ja kana kokutada,
 juhtkirja veerida.
 Võib kergitada saba
 siin iga alamliik,
 sest loomariik on vaba.
 on tõesti vaba riik.

esita laul nii, et teed iga tegusõna alguses põlvepatsu.  
Mitu looma leiad laulust? 

lOOMaRiiK
Humoorikalt  Muusika Igor Garšnek, sõnad Joel Sang
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Mõtiskle, millist „hunti“ 
sina toidad.

25


